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PAUTA Nº.013 -  SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2020. 
 
ORDEM DO DIA:    

 

1. PROPOSIÇÃO Nº.069/2020, de iniciativa do Vereador Gilvaldo Quaresma. O qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Helder Barbalho Governador do Estado do Pará solicitando que seja 

determinado em caráter de urgência a conclusão da obra de implantação de 

ACOSTAMENTO na PA-403, no trecho entre o trevo do município de Abaetetuba e 

Vila de Beja. Que da decisão da Casa se dê a conhecer ao Exmo. Sr. ALCIDES 

NEGRÃO Prefeito Municipal de Abaetetuba e aos meios de comunicação deste 

município. 

 

2. PROPOSIÇÃO Nº.070/2020, de iniciativa do Vereador Aluisio Correa. O qual requer 

que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, para que determine a 

Secretaria de Obras a realização dos serviços de: tapa buracos, aterramento e 

pavimentação asfáltica da Rua Siqueira Mendes, mais precisamente em frente a Igreja 

de Santa Luzia, bairro Algodoal, local que se encontra intrafegável devido a enorme 

cratera que se apresenta no referido local. Que da decisão da Casa seja dado 

conhecimento aos moradores do citado logradouro público e aos meios de comunicação 

de nosso município. 

 

3. PROPOSIÇÃO Nº.071/2020, de iniciativa do Vereador José Edinicio, o qual requer 

que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal Alcides Negrão-CHITA, e a Senhora Secretária Municipal de 

Assistência Social, Ivani Araújo Cardim, solicitando que sejam distribuídas cestas 

básicas para que possa suprir as necessidades desses rabeteiros e suas respectivas 



famílias. Que da decisão da Casa se dê conhecimento aos meios de comunicação 

sediados em nossa cidade e à Associação dos Rabeteiros de Abaetetuba. 

 

4. PROPOSIÇÃO Nº.072/2020, de iniciativa do Vereador Ezequiel da Cosanpa, o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Prefeito Municipal 

de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, 

solicitando a Pavimentação Asfáltica e a construção de meio-fio, sarjeta e outros 

acessórios do sistema de drenagem, na Alameda Antônio Velho. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município e aos moradores 

da citada localidade. 

 

5. PROPOSIÇÃO Nº.073/2020, de iniciativa do Vereador Fernandes Sabiá, o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão – Chita, solicitando 

que autorize a Secretaria de obras os serviços de LIMPEZA e ATERRAMENTO dos 

ramais Urubuputaua e Pau da Isca, para que os moradores possam trafegar com 

tranquilidade. Que da decisão da Casa seja dado conhecimento aos moradores da 

localidade. 

 

6. PROPOSIÇÃO Nº.074/2020, de iniciativa do Vereador Gelciney Matos, o qual requer 

que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito  Municipal, Acides Negrão - Chita, solicitando REFORMA E CONSTRUÇÃO 

DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MAGALHÃES BARATA, em face da 

necessidade célere de tais serviços na referida Instituição. Que da decisão desta Casa 

se dê a conhecer aos meios de comunicação e a Direção da Escola Magalhães Barata. 

 

7. PROPOSIÇÃO Nº.075/2020, de iniciativa do Vereador Josenildo Vilhena, o qual 

requer que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo 

Senhor Prefeito, Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, solicitando ao mesmo a 

implantação de um Posto de Saúde, no Rio Quianduba, para atender os moradores da 

referida e demais localidades, não mais necessitem se deslocar até a sede em busca de 

atendimento básico de saúde. Que da decisão do Plenário seja dado conhecimento aos 

moradores do Rio Quianduba a e aos meios de comunicação. 

 

8. PROPOSIÇÃO Nº.076/2020, de iniciativa do Vereador Marcio Barreto, o qual requer 

que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo SR. 



ALCIDES NEGRÃO, Prefeito Municipal, solicitando que autorize a secretaria de obras a 

realizar SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NO RAMAL DO APEÍ para atender aos 

moradores dos citados logradouro. Que da decisão desta Casa seja dado conhecimento 

aos moradores da localidade. 

 

9. PROPOSIÇÃO Nº.077/2020, de iniciativa do Vereador João Silvano, o qual requer 

que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente ao Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, pedindo o cumprimento do estabelecido no Código de Posturas 

Municipais no que se refere a limpeza por parte dos proprietários de terrenos com ou 

sem construção na área urbana do município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa 

se dê a conhecer aos órgãos de imprensa sediados no município para divulgação. 

 

10. PROPOSIÇÃO Nº.078/2020, de iniciativa da Vereadora Edileuza Muniz, a qual requer 

que a Mesa Diretora da Casa Legislativa envie expediente à Sua Excelência o Prefeito 

Municipal Alcides Eufrásio da Conceição Negrão, tomar providências necessárias para 

que transforme o HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID – 19 – SÃO BENTO, em um 

HOSPITAL MUNICIPAL, para procedimentos de cirurgias coletivas haja vista que o 

município não tem um Hospital Municipal, possibilitando atender melhor nossos 

Munícipes.  Que da decisão da Casa seja dado a conhecer à Comunidade, ao Conselho 

Municipal de Saúde, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, 

Z-14 Colônia de Pescadores, MORIVA e Meios de comunicação em geral. 

 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA: MARIO FERREIRA FONSECA, 
EM 17 DE AGOSTO DE 2020. 
 


